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Засідання Погоджувальної Ради 
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15.00 

Присутні:  

Маркушин О.Г. – міський голова 

Макеєва А.Г. – секретар міської ради 

Пащинський О.С. – голова фракції 

ПП «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» 

Міронішена З.А. – представник 

фракції ПП «Слуга народу» 

Скорик-Шкарівська М.М. – голова 

фракції ПП «Голос» 

Ополінський А.О. – голова фракції 

ПП «ВО «Свобода» 

Страховський А.А. – представник 

фракції ПП «ВО «Батьківщина» 

Іздебска Н.В. – голова фракції ПП 

«Європейська солідарність» 

Нечитайло О.Р. – начальник відділу 

забезпечення діяльності ради 

Берегова С.А. – в.о.начальника 

відділу земельних ресурсів 

Канюра С.О. – начальник управління 

інфраструктурного розвитку, 

інвестицій та ЖКГ  

Данилюк Є.В. – начальник 

фінансового управління 

 

 

 

 



 

1. Ірпінський міський голова Маркушин О.Г. повідомив перелік питань, які 

винесені на розгляд Погоджувальної ради згідно проекту порядку денного 

тринадцятої чергової сесії Ірпінської міської ради.  

2. Детально ознайомили з проектами рішень, згідно порядку денного 

тринадцятої сесії Ірпінської міської ради VIII скликання секретар ради Макеєва 

А.Г. та керівники профільних підрозділів. 

 

 

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 
Вирішили: рекомендувати порядок денний згідно проекту за основу тринадцятої 

сесії Ірпінської міської ради VIII скликання. 

 

 

Секретар ради                                                                         Анжела МАКЕЄВА 
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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

Тринадцята сесія VIIІ-го скликання 
 

«26» серпня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Депутатські запити 

 Доповідачі: депутати Ірпінської міської ради 

2.  
Про затвердження оновленого складу виконавчого комітету 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

3.  
Про розгляд електронної петиції щодо капітального ремонту асфальтного покриття по 

вулиці Григорія Сковороди 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

4.  

Про розгляд електронної петиції щодо створення родинного екопарку і будівництво 

санаторно-оздоровчого дитячого садочку на 60 місць за адресою: Ірпінь, вул. Толстого 

24 (табір "Дружба") 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

5.  
Про розгляд електронної петиції щодо облаштування скверу між вулицями Г.Сковороди 

та Ново-Оскольська 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

6.  

Про внесення зміни до Програми забезпечення заходів, пов’язаних з відзначенням 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочень підприємств, установ, 

організацій, їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок в соціально-

економічний та культурний розвиток Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки 

 Доповідач: Негреша Д. М. - керуючий справами 

7.  
Про внесення змін до комплексної програми “Здоров’я Ірпінської міської 

територіальної громади” на 2021 рік 

 Доповідач: Довгопол А.М. – директор КНП «ІЦМЛ» ІМР КО 

8.  Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2021 роки 

 Доповідач: Куценко А.М. - начальник відділу фізичної культури та спорту 

9.  

Про внесення змін до Програми «Безпечна Ірпінська міська територіальна громада на 

2021-2024 роки», затвердженої рішенням Ірпінської міської ради №35-4-VIII  від 

24.12.2020 року  

 Доповідач: Ковальчук М.М. – начальник КП «Муніципальна варта» 

 
Питання фінансового управління 

Доповідач: Данилюк Є. В. – начальник управління 

10.  

Про внесення змін до рішення 4-ї сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 

24.12.2020 року №46-4-VIII «Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 

2021 рік» 



 

11.  
Про затвердження Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази 

військової частини 3027 Національної гвардії України 

12.  

Про внесення змін до «Програми профілактики злочинності, зміцнення законності та 

правопорядку на території Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки», затвердженої рішенням Ірпінської міської ради №103-4-VIII   від 24 грудня 2020 

року  

 
Питання управління праці та соціального захисту населення 

Доповідач: Зброжек П.В.- начальник управління 

13.  
Про внесення змін до Комплексної програми «Турбота» Ірпінської міської 

територіальної громади на 2021-2025р.р. 

 
Питання управління ІРІ та ЖКГ 

Доповідач: Канюра С. О. – начальник управління 

14.  
Про доповнення переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності Ірпінської міської територіальної громади  

15.  Про  затвердження протоколів електронних аукціонів  

16.  
Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна Ірпінської 

міської територіальної громади 

17.  Про надання дозволу на укладання договору оренди 

18.  
Про  затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Ірпінської  міської ради за І півріччя 2021 року 

19.  Про внесення змін до рішення сесії від 29.07.2021 №1165-12-VIII 

20.  Про внесення змін до рішення сесії від 29.07.2021 №1159-12-VIII 

21.  Про  внесення змін до Програм 

22.  Про надання дозволу КНП «Ірпінська стоматологія» на списання основних засобів 

23.  
Про внесення змін до Програми   «Питна вода»  КП «Ірпіньводоканал» на 2021– 2031 

роки  

 
Питання відділу економіки та стратегічного планування 

Доповідач: Жиган  Я. В.- начальник відділу 

24.  

Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII 

25.  
Про затвердження Положення про відділ економіки та стратегічного планування 

виконавчого комітету Ірпінської міської ради 

26.  

Про затвердження угод про внесення змін до договорів про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури м. Ірпінь 

 
Питання КП «Управління благоустрою міста» 

Доповідач: Прибилова Ю. А.- начальник підприємства 

27.  

Про надання дозволу Бахарєвій М.О. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж водопостачання  за адресою:  м. 

Ірпінь, вул. Північна, 89 

28.  

Про надання дозволу Городинському Б.В. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж водопостачання та 

каналізації  за адресою:  м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/3 



 

29.  

Про надання дозволу Городинському Б.В. на встановлення особистого строкового  

сервітуту на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за 

адресою:  м. Ірпінь, вул. Лісова, 1-ж/3 

30.  

Про надання дозволу Кавалер Д.О. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж водопостачання  за адресою:  м. 

Ірпінь, пров. Глінки, 6-б/1 

31.  

Про надання дозволу Кавалер Д.О. на встановлення особистого строкового  сервітуту 

на земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання  за адресою:  м. 

Ірпінь, пров. Глінки, 6-б/1 

32.  

Про надання дозволу Кучмі А.В. на встановлення особистого строкового  сервітуту на 

земельну ділянку для прокладання  зовнішніх мереж газопостачання за адресою:  м. 

Ірпінь, вул. Лісова, 4-г, 4-г/1, 4-г/2, 4-г/3, 4-г/4, 4-г/5 

 
Питання відділу культури, національностей та релігій 

Доповідач: Антонюк Є. П.- начальник відділу 

33.  
Про  внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури  Ірпінської 

міської територіальної  громади на 2021-2025 роки 

 
Питання відділу містобудування та архітектури 

Доповідач: Сапон М. М.  - начальник відділу 

34.  
Про затвердження детального плану території земельної ділянки  по вул. Київська, 81 в 

м. Ірпінь  

35.  
Про затвердження детального плану територій в межах вулиць Соборна,  Ніжинська, 

Миру в м. Ірпінь під  багатоквартирну та громадську забудову 

36.  Про присвоєння назви вулиці Набережна в місті Ірпінь 

 
Питання відділу земельних ресурсів 

Берегова С. В. – в.о. начальника відділу земельних ресурсів 

37.  

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель Ірпінської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

 ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

38.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

39.  

Про надання дозволу КП «Ірпіньводоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. 74 Стрілецької дивізії, 4-в 

40.  

Про надання дозволу гр. Шевчуку М.В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  О. Кошового, 2-к 

41.  

Про надання дозволу гр. Верницькому Б.А. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Північна, 87 

42.  

Про надання дозволу гр. Жукову В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Толстого, 1-б 



 

43.  

Про надання дозволу гр. Старинцю А.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Полтавська, 35 

44.  

Про надання дозволу гр. Продану В.К. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул.  Садова, 74 

45.  

Про надання дозволу гр. Скрипаю С. І. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. Бучанський, 1-а 

46.  

Про надання дозволу гр. Скрипаю С. І. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

пров. Бучанський, 1-а 

47.  

Про надання дозволу гр. Гуменюку В. В. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка  

48.  

Про надання дозволу гр. Івасюку І.М. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

пров. 1-й Український, 27-а 

49.  

Про надання дозволу гр. Драгуновій Л.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Київська, 84 

50.  

Про надання дозволу гр. Головіній В.О.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Соборна, 19 

51.  

Про надання дозволу гр. Щербі Н.П. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Давидчука, 15 

52.  

Про надання дозволу  громадянам на  розроблення проектів землеустрою щодо                                                                        

відведення земельних ділянок у власність  для будівництва індивідуальних гаражів,                                                                                       

згідно додатку 1 

53.  

Про надання дозволу гр. Биченок В.А. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в         

с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Київська 

54.  

Про надання дозволу гр. Солотві В.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в          

с. Михайлівка-Рубежівка 

55.  

Про надання дозволу гр. Харченко Н.М. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Михайлівка-Рубежівка 

56.  

Про надання дозволу гр. Остринському С.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Покровська, 34-п 

57.  

Про надання дозволу гр. Котляревській Н.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Вишнева 



 

58.  

Про надання дозволу гр. Бровку С.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в                         

с. Забуччя 

59.  

Про надання дозволу гр. Маруді Н.І. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в                         

с. Козинці, вул. Шевченка 

60.  

Про надання дозволу гр. Тіщенко-Давиденко М.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного  садівництва в                       

СТ «Кінематографіст», Ірпінської міської територіальної громади                      

61.  

Про надання дозволу гр. Онищуку Р.П. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в          

с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Житомирська 

62.  

Про надання дозволу гр. Горбіну В.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, 

вул. Київська 44-г                    

63.  

Про надання дозволу ОСББ «Гранд Лайф № 1» на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в постійному 

користуванні, з будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, 1 

64.  

Про надання дозволу комунальному підприємству «Управління житлово-комунального 

господартсва «Ірпінь» Ірпінської міської ради на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва і 

обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови в 

м. Ірпінь, вул. Кірічека 

65.  

Про надання дозволу гр. Журавлю О. С. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва індивідуальних гаражів  в м. 

Ірпінь, вул. Кірічека, 7-а 

66.  

Про надання  дозволу ТОВ «ВІДВАЖНИХ»  на розроблення проекту землеустрою 

земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 49/1 

67.  

Про надання дозволу гр. Кроткіх Ю.Л. на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. 

Донецька, 30-д 

 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

68.  

Про затвердження гр. Богаченку М.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. О.Кошового, 5-а 

69.  

Про затвердження гр. Раковцю О.П.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 1-д 

70.  

Про затвердження гр. Лучковій Н.М.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, пров. Річковий, 10-б 



 

71.  

Про затвердження гр. Решетнику С.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 17/1 

72.  

Про затвердження гр. Денисенку А.В.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Матросова, 17/2 

73.  

Про затвердження гр. Нечипоренко Л.П. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 85-г 

74.  

Про затвердження гр. Нечипоренко Т.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Щаслива, 9 

75.  

Про затвердження гр. Кострицькій О.С.   проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 82-ж 

76.  

Про затвердження гр. Ситницькій О.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, осподарських 

будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Чайковського, 20-а 

77.  

Про затвердження гр. Бородавці М.П. проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 25-

б 

78.  
Про затвердження гр. Безпалько Л.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Виговського, 23 

79.  
Про затвердження гр. Клименкову Д.С.проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Матросова, 9 

80.  

Про затвердження гр. Орловій С.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, пров. 1 Український, 

25 

81.  
Про затвердження гр. Лопаті Н.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Донецька, 28-б 

82.  

Про затвердження гр. Моралевичу В.Л.  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. 

Київська, 94 

83.  

Про затвердження гр. Педченку Д. С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індвідуального садівництва в м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 

34 

84.  

Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, згідно додатку 

1 

85.  
Про затвердження гр. Казанцеву О.Р.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індвідуального садівництва в м. Ірпінь, вул Котляревського, 8 

86.  
Про затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Губерначуку В.І. земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

87.  

Про затвердження гр. Михнюку А.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 13 



 

88.  

Про затвердження гр. Журману М.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Немішаєвська, 15 

89.  

Про затвердження гр. Чебан Г.Ф. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

90.  

Про затвердження гр. Халан К.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

91.  
Про затвердження гр. Шостік Н.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Забуччя 

92.  

Про затвердження гр. Шостаку О.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Наталії Ужвій, 62-а 

93.  

Про затвердження гр. Скримінській Г.Д. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 

Забуччя 

94.  

Про затвердження гр. Гривцовій А.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

95.  

Про затвердження гр. Самченко Г.Я. проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

96.  

Про затвердження гр. Самченку В.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Михайлівка-

Рубежівка 

97.  

Про затвердження гр. Ступіній В.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для колективного садівництва в садівницькому  товаристві 

«Забуччя», вул. ІІІ Лінія, 2 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ 

98.  

Про затвердження гр. Коваленко І.П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Гуцала, 20/1 

99.  

Про затвердження гр. Буряку В.Я. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 104/2 

 

 

 

100.  

Про затвердження гр. Вознику О.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 108 



 

101.  

Про затвердження гр. Васильченко Л.П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Українська, 108/1 

102.  

Про затвердження гр. Зеленському О.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Соборна, 136/2 

103.  

Про затвердження гр. Соловей Н.А. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 31/2 

104.  

Про затвердження гр. Толмачевій Г.І. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 71-а 

105.  

Про затвердження гр. Ніколаєвій О.А. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Київська, 23 

106.  

Про затвердження гр. Швець І.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 34/1 

107.  

Про затвердження гр. Коноваленко Л.П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 34 

108.  

Про затвердження гр. Лахтіонову С.М. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Вериківського, 13 

109.  

Про затвердження гр. Сороці В.М. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житловогобудинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Донецька, 26 

110.  

Про затвердження гр. Щербакову О.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, 1 

111.  

Про затвердження гр. Щербініну В.П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 27 

112.  
Про затвердження гр. Марущак С.А. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 



 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Польовий, 5 

113.  

Про затвердження гр. Вишнякову Ю.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, провул. Польовий, 5/1 

114.  

Про затвердження гр. Мироненко М.М. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Сім’ї  Шкарівських, 18-а 

115.  

Про затвердження громадянам Резвухіній Л.О та Ронському Д.І. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Героїв, 5 

116.  

Про затвердження громадянам  Козлову О.М. та Козлову О.М.технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Котляревського, 21 

117.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок  та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Петрусенка, 18 

118.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  земельних 

ділянок  комунальної власності та передачу у власність земельних ділянок згідно 

додатку 1 

119.  
Про погодження технічної документації щодо  інвентаризації земель Ірпінської міської 

ради в м. Ірпінь, вул. Миру 

120.  

Про затвердження гр. Леоновій В.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Діброва, вул. Шевченка, 130 

121.  

Про затвердження гр. Палій М.І. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Франка Івана, 15 

 

 

 

122.  

Про затвердження гр. Горожанкіній Р.П. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Шевченка, 66 

123.  

Про затвердження гр. Тимошенко Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Козинці, вул. Шевченка, 26 



 

124.  
Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для колективного гаражного 

будівництва в м. Ірпінь, вул. Багірова (раніше Чапаєва), згідно додатку 1 

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ЗМІНИ 

ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

125.  

Про затвердження гр. Задорожній Г.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 16 кв. 1 

126.  

Про затвердження гр. Мельнику В. М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. Івана Колобова, 12 

127.  

Про затвердження гр. Білик А.Є. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства на території Ірпінської міської 

територіальної 

128.  

Про затвердження гр. Кравчуку В.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. 

Ірпінь 

129.  

Про затвердження гр. Святюк Л.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Ірпінської міської територіальної громади 

130.  

Про затвердження гр. Лакомській Н.П проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з колективного 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка, садове товариство «Світанок» вул. 

Тіниста, 13 

131.  

Про затвердження гр. Аршинській В.Л. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з 

індивідуального садівництва на будівництво та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури на території Ірпінської міської територіальної громади в ОК 

«СТ«Ладний», вул. Весняна, 2 

132.  

Про затвердження гр. Костецькому А.Ф. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення 

особистого селянського господарства на індивідуальне садівництво на території 

Ірпінської міської територіальної громади 

133.  

Про затвердження гр. Гонтар С.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на території Ірпінської міської територіальної громади 

134.  
Про затвердження гр.  Гонтар С.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з індивідуального 



 

садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на території Ірпінської міської територіальної громади 

135.  

Про затвердження гр. Шевченко О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд в с. Михайлівка-Рубежівка 

136.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

приватної власності, цільове призначення яких змінюється, згідно додатку 

1 

137.  

Про затвердження ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020» проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких 

змінюється згідно додатку 1 

138.  

Про затвердження гр. Святюк Л.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на території Ірпінської міської територіальної громади 

139.  

Про затвердження гр. Стадніку О.І.  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і в с. Михайлівка-Рубежівка 

140.  

Про затвердження  гр. Нетязі В.Л.  проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється з індивідуального 

дачного будівництва на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами  торгово-розважальної та ринкової інфраструктури в м. Ірпінь, 

згідно додатку 1 

141.  

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної 

власності, цільове призначення яких змінюється з індивідуального дачного будівництва 

на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку  в м. Ірпінь, 

згідно додатку 1 

 НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

142.  

Про поновлення ТОВ «НГК Силові системи» договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування 

виробничої бази) в м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-і 

143.  
Про поновлення ФОП Тиванюк О.Я. договору оренди земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 4-а 

144.  
Про надання гр. Скрипці В.П. земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Ірпінь, вул. Центральна, 24 

 ПРО УКЛАДАННЯ СЕРВІТУТУ 

145.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ФОП Березіною Л.С. договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь,                

вул. Університетська, (біля будинку №2-в) 

146.  

Про встановлення земельного сервітуту та укладання з ТОВ «Вулик-1» договору 

особистого строкового сервітуту на земельну ділянку в м. Ірпінь, (Ірпінська міська 

набережна) 



 

147.  
Про погодження видобування торфу на земельних ділянках, що перебувають у власності 

юридичних та фізичних осіб в м. Ірпінь, згідно додатку 1 

 ПРО ПРОДАЖ 

148.  

Про продаж ТОВ «ПРОМ-НАФТОГАЗ» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка знаходиться в користуванні на умовах оренди в м. Ірпінь, вул. 

Соборна, 158 

 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

149.  

Про визнання нечинним пункту 2 рішення Ірпінської міської ради від 17.11.2016 року 

№1635-24-VІІ «Про надання  дозволу гр. Іванець С. М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Ірпінь, вул. 

Озерна, 139»                                                                                                                                                                                                                                                                                         

150.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.07.2021 року №1302-12-VІІI 

«Про затвердження гр. Лілейку М.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в с. Козинці, вул. Шевченка» 

151.  

Про внесення змін в рішення Ірпінської міської ради від 29.04.2021 року №844-8-VІІІ 

«Про надання дозволу  ОСББ “ЖК Новосел” на розроблення проекту землеустрою щодо                                                                       

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в  м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, 6-а» 

 ПРО ВІДМОВУ 

152.  

Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, згідно додатку 1 

 

153.  
Про розгляд заяви гр. Кебкала В. Г. про передачу у власність земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів в м. Ірпінь, вул. Соборна, 2/56 

154.  
Про передачу до комунальної власності Гостомельської селищної територіальної 

громади земельної ділянки 

155.  Різне 
 

   

Міський голова                                                                    Олександр МАРКУШИН 

 

 


